
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 32 
 DNE: 13.1.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 502/2020/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Zajištění ostatní dopravní obslužnosti  
 
 

ANOTACE: 
Úprava smluvních vztahů se stávajícími dopravci na krajských linkách pro zabezpečení ostatní 
dopravní obslužnosti města a jeho místních částí o víkendech a svátcích. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 18. 12. 2012           
o závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě 
pro cizí potřeby spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi městem a ZDAR a. s., 
Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815, a to ve znění dle přílohy. 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
OKS 

Předkládá: 
 

 



 
Název materiálu: Zajištění ostatní dopravní obslužnosti  
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1. Návrh dodatku č. 3 se ZDAR 

Popis 
Město na krajských autobusových linkách zajišťuje pro své místní části o víkendech a svátcích 
spoje formou ostatní dopravní obslužnosti (dopravní obslužnost obce) s dopravci, kteří příslušné 
krajské linky zajišťují pro kraj jako jeho základní dopravní obslužnost (dopravní obslužnost kraje). 
Jednalo se v roce 2019 o spoje do místních částí  Stržanov (ARRIVA) a Mělkovice, Veselíčko, 
Radonín (ZDAR). 
Smlouva mezi městem a spol. ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815 byla uzavřena dne 
18. 12. 2013, postupně byly uzavřeny 2 dodatky.  Příslušné spoje nejdou zařazeny do dopravní 
obslužnosti kraje. Aby město nadále mohlo zajistit uvedenou službu pro místní části, je navrženo 
stávající smlouvu prodloužit formou dodatku. Návrh dodatku je přílohou tohoto materiálu. Navržená 
cena za přepravního výkonu: 39,21 Kč/km (pro porovnání v roce 2019: 37,33 Kč/km; cena MHD 
pro rok 2020: 39,77 Kč/km). 
Předpokládaná hodnota dodatku v trvání na rok 2020: 280 tis. Kč. 
Město a ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (dříve Veolia Transport Východní Čechy a.s.), IČO: 
25945408, Chrudim uzavřeli dne 22. 1. 2010 smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. K uvedené smlouvě bylo postupně uzavřeno          
6 dodatků. Dopravce oznámil městu, že spoje, které byly předmětem smlouvy,  byly v rámci 
budování  nového dopravního systému kraje zrušeny. Předmět smlouvy tedy v celém rozsahu 
zanikl a platnost smlouvy mezi městem a dopravcem je ukončena k 31. 12. 2019.  Spoje linky 
600200 byly začleněny do dopravní obslužnosti kraje, spoj linky 620758 byl zrušen. 

 
Náklady na uvedené spoje pro město činily ročně cca 15 tis. Kč.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města. 
 
Geneze případu 
• RM č. 4 dne 17.12.2018 – usn. 64/2018/OKS – schváleny předchozí dodatky ke smlouvám 

s oběma dopravci. 

Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska Návrh dodatku konzultován s OP. 



Dodatek c. 3 ke smlouve c. 6011404171 

o zavazku verejne sluzby ve verejne linkove doprave k zajistenf ostatnf dopravnf obsluznosti 

uzavrene podle Naffzenf Evropskeho parlamentu a Rady (ES} c. 1370/2007, o verejnych sluzbach v 

preprave cestujfcfch po zeleznici a silnici a zakona c. 194/2010 Sb. o verejnych sluzbach v preprave 

cestujfcfch, ve znenf pozdejsfch pravnich predpisu. 

Smluvnf strany: 

1. Prfslusny mfstni organ: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupene: lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou mesta 
DIC: CZ00295841 IC: 00295841 
datova schranka ID: ybxb3sz 
jako objednatel 

2. Provozovatel verejne sluzby: 
ZDAR, a. s., Jihlavska 759/4, 59101 Zd'ar nad Sazavou 
Statutarnf zastupci: lng. Richard Latislav, generalni reditel a predseda predstavenstva 

lng. lvo zatecka, clen predstavenstva 
DIC: CZ46965815 IC: 46965815 

zastupce opravneny k jednanf ve vecech technickych: lng. Lukas Nemecky, Zichova Jaroslava 
jako dopravce 

I. 
Ucelem dodatku je prodlouzeni zavazku vereJne sluzby k zajiStE\ni ostatnf dopravni obsluznosti 
dopravcem na zaklade platnych licenci vydanych do 31. 12. 2020. 

II. 
Smluvnf strany se dohodly na techto zmen<kh smlouvy: 
1) Linky a spoje mezimestske verejne linkove dopravy (cl. II. Predmet smlouvy, odst.l) se ridi 
aktualnfmi platnymi jizdnfmi rady vcetne vylukovych. Doslo k precislovani spoju ODO. 
2) Kompenzace (cl. Il l, odst. 6) 
Cena prepravnfho vykonu, za kterou dopravce poskytne zavazek verejne sluzby je stanovena 
dohodou na pevnou vysi 39,21 KC/km 
3) Doba plneni zavazku (cl. VII, odst.1) se prodluzuje do 31. 12. 2020. 
Ostatni smluvni ujednanf zustavaji nedotcena. 

Ill. 
Tento dodatek nabyva uCinnosti podpisem obema stranami. 

IV. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi jed no vyhotoveni. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne .............. . Ve Zd'are nad Sazavou dne ...................... .. 

Za objednavatele za dopravce 
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